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Od Redakcji

Cieszymy się, że wydajemy kolejny numer naszego czasopisma. Jest 
ono oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Statystycznego Od-
dział we Wrocławiu. Profil jego kształtuje Zespół Redaktorski. Orga-
nem kompetentnym do powoływania tego Zespołu są więc władze to-
warzystwa. Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z powodu braku środ-
ków finansowych wydawanie czasopisma było poważnie zagrożone. 
Dzięki przychylności i staraniom Redaktora Naczelnego naszej oficyny 
Profesora Leszka Patrzałka żywot czasopisma został przedłużony, 
miejmy nadzieję, na trwałe. Uczucie radości łączymy więc z wyrazami 
wielkiej wdzięczności nie tylko dla Redaktora Naczelnego, ale i dla 
całego zespołu naszego Wydawnictwa za okazywaną nam pomoc i 
życzliwość. Szczególne słowa wdzięczności należą się zespołowi re-
dakcji za dokonanie trudnego szlifu oryginalnego trudnego tekstu. Ni-
niejszy numer czasopisma jest bowiem numerem wyjątkowym – trady-
cyjny „kącik” historyczny został wzbogacony pracami o wielkiej 
doniosłości naukowej.

Jaką rolę odgrywa metoda najmniejszych kwadratów we wszyst-
kich naukach, nikogo przekonywać nie trzeba, metoda znana jest po-
wszechnie. Na temat samego odkrycia tej metody toczono niekończące 
się spory, dotyczące głównie priorytetu odkrywcy. Zamieszczone w 
tym numerze prace zawierają pełną analizę całego problemu. Autorem 
tych prac jest wielka osobistość w świecie historyków nauki, Profesor 
Oscar Sheynin. Jest on członkiem International Statistical Institute, In-
ternational Academy of History of Science, przyznano mu też honoro-
we członkostwo w Królewskim Towarzystwie Statystycznym. Artykuł 
Sheynina wraz z trzema dodatkami został uzupełniony przez znanego 
polskiego matematyka i historyka nauki profesora Witolda Więsława 
uwagami bibliograficznymi dotyczącymi innych prac Gaussa, których 
nie rozważał O. Sheynin.

Oprócz dwóch innych prac o charakterze historycznym, pozostałe 
artykuły dotyczą zastosowań statystyki do analizy zjawisk społecznych 
i gospodarczych.




